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Klubbchefen har ordet 
 

Vilken härlig midsommar vi har haft, med blandat väder av sol, blåst och lite regn var det många 
medlemmar och ca 200 greenfee gäster som besökte klubben. Det spelades padel från klockan 7 på 
morgonen till sena kvällen, även restaurangen var välbesökt.  
Tyvärr så blev det problem med vattnet som gjorde att restaurangen fick stänga tidigare på 
midsommardagen då det inte gick att laga mat eller att diska. Felet åtgärdades under eftermiddagen 
och kvällen så allt fungerade utan problem på söndagen.  
 

Starter 
Vi hade även en golfvärd på midsommardagen något som var väldigt uppskattat av både medlemmar 
och gäster, är det så att du vill hjälpa till och vara starter hör av dig till Ulla Bergström Johansson eller 
receptionen. Ett otroligt bra sätt att lära känna medlemmar och våra gäster. Tveka inte utan anmäl 
ditt intresse.  
 

Rosendalslägret 
34 juniorer mötte upp på måndagsmorgonen, ett läger som ska pågå i tre dagar. 
Väldigt roligt med en sådan stor uppslutning.  
 

Styrelsen informerar 
Glöm inte att boka in den 6:e juli då styrelsen har information om klubben och därefter kommer en 
grillbuffé vara uppdukad. Bokning av bord sker direkt till restaurangen.  
 

Padel 
Efter mycket väntan levererades bana nummer 2 torsdagen den 24 juni. Nu återstår bara att 
installera banan, vilket vi räknar med skall ske inom kort, innan den kan tas i drift. 
 
 

Nytt från klubben 
 

Ulla söker Golfvärdar! 
Att vara golfvärd innebär att vara ”ansiktet utåt” för klubben i mötet med medlemmar och 
gäster. Golfvärdarna tjänstgör under högsäsong på helger och vissa vardagar, då det är mycket 
bokat på banan. 

Som golfvärd finns du tillgänglig vid ettans tee samt ute på banan för att hålla uppe speltempot, se 
till att spelarna trivs och vara behjälplig. Man arbetar två och två, ett par på förmiddagen och ett par 
på eftermiddagen. 

Förra året fick vi mycket beröm för de insatser som våra golfvärdar gjorde. 

Följande dagar vill vi ha golfvärdar: 3-4 juli, 10-11 juli, 17-18 juli, 24-25 juli, 31 juli-1 aug, 7-8 aug. 

Anmäl gärna dig själv och en kamrat du vill jobba med och tala om vilken/vilka dagar du kan ställa 
upp. Det går också bra att anmäla sig själv så ordnar vi med en ”partner”. Anmäl dig till receptionen 
eller direkt till Ulla Bergström Johansson. 

Soliga golfhälsningar 
Ulla! 

 
 
 



 
 

Dags för grillkväll på klubben 
 

Den tisdagen 6 juli klockan 17.00 arrangerar styrelsen grillkväll på klubben. På 
samma sätt som tidigare år kommer styrelse och klubbchef att berätta om 
pågående verksamhet. Passa på och kom och ”grilla styrelsen” innan vår krögare 
serverar en delikat grillbuffé. Kostnad för grillbuffén är 295 kr, barn upp till 4 år 
gratis därefter 20 kr per år. Bokning sker direkt till restaurangen senast 4 juli. 

 

Rapport från Tävlingskommittén 

Efter att FHM/SGF släppte på rekommendationerna om att tävla i golf har vi nu genomfört juni 
månads program planenligt. 

Nu står Golfveckan och hösttävlingarna framför oss. 

Under juli kommer vi att ha löpande start på alla tävlingar för att inte orsaka trängsel. Prisutdelningar 
kommer att hållas klassvis efter respektive sista målgång. 

Sommarscramblen fullanmäldes på 1 vecka och i övriga tävlingar verkar intresset vara på samma 
höga nivå som förra året. 

I augusti kommer vi att köra kanonstarter om inget oförutsett inträffar. 

Dessutom kommer vi att ha lunch vid målgång som ingår i avgift för tävlingen Makar/Sambos 8 aug. 
Senare i augusti kommer så vårt KM där jag hoppas se många av Er. 

Vi hoppas på en sommar med lagom fint väder, ingen åska och trivsamma tävlingar. 

/Sture Lindström 
 
 

Rapport från Sportkommittén 
 

Regelvandring 
Onsdagen den 7 juli klockan 17.00 kommer vi att genomföra en regelpromenad på banan. Anmälan 
görs till receptionen och antalet är begränsat till maximalt 15 deltagare. Samling vid klubbhuset. 
 

Prova på golf 

Vi kommer att arrangera en prova på dag tisdagen den 13 juli klockan 17:00. Då lär vi ut grunderna i 
golf. Samling vid driving ranchen.  
 

/Christina Ellesjö och Peter Andersson 
 
 

Rapport från Bana / Anläggning 
 

Skall vi ha US Open på Öregrunds GK?  
Nej det är inte därför ruffen varit så hög senaste tiden. Vår ruff-klippare har gått sönder, och är nu på 
reparation. När vi insåg att den inte kunde repareras snabbt så modifierade vi vår semiruff-klippare 
så den kunde klippa ruffen. Den är dock mindre och det tar därför betydligt längre tid att klippa alla 
ruffytor. Så det är risk att ruffen kommer att hinna växa mer mellan varje klippning tills vi har ruff-
klipparen i drift igen. 
 

Vi har nu sänkt klipphöjden på greenerna till 3,4 mm, det och att greenerna vältas har medfört att 
den så kallade Stimpen ökat från c:a 6,5 till 8,5 
 

Frivilliggruppen fortsätter att trimma högruff så ni skall kunna hitta er boll även då det gått lite snett. 
 

Arbetet med att reda ut avloppsproblemen som togs upp i föregående nyhetsbrev pågår genom 
dialog med leverantörer inför val av slutlig lösning. 
 

 



 
 
Glöm inte att kratta bunkrarna efter ert slag, och lägg krattan i bunkern efteråt. Annars måste 
barnarbetarna kliva ur klipparen och flytta krattan när ruffen skall klippas och då tar det ännu länge 
tid mellan ruffklippningarna. 

/Peter L 
 
 

Rapport från Marknad / Företagsgrupp 
 

Sponsorgolfen 
Ett trettiotal deltagare deltog i sponsorgolfen den 18 juni. Tävlingen spelades i ett strålande väder till 
allas lycka. Det spelades en partävling bästboll och där segrande lag blev team Länsförsäkringar, följt 
av team Alewalds och team Klockargarden. Dagen sponsorvärd var Beijer byggmaterial i Östhammar 
som informerade och delade ut reklammaterial. Arrangemanget avslutades med en gemensam 
lunch. 
 

Nästa sponsorgolf  
Under juli månad blir det inga sponsoraktiviteter, nästa sponsorgolf spelas den 27 augusti.  
 

Saneringstjänst i Roslagen AB 
Är ett företag som redan är sponsor i klubben har nu beslutat att satsa ytterligare kapital på att ge ett 
extra bidrag till klubbens ungdomsverksamhet. Motiveringen är, ”att klubben under de senaste åren 
bedrivit en omfattande ungdom- & juniorverksamhet för tjejer och killar. Detta görs med utbildade 
och kompetenta ledare”. Vi är i klubben stolta för extrasatsning som Saneringstjänst i Roslagen och 
andra företag gör och kommer göra allt för att utveckla ungdomssidan ytterligare. 
 

Marknadsföringsvärde  
Vi får kontinuerligt förfrågningar och frågor som berör Öregrunds golfklubb som arenaplats. Företag 
som ser värdet av att synas och verka på golfklubben. Klubbens ekonomi är solid, vi har ett tydligt 
mål med vår verksamhet, två viktiga faktorer som våra sponsorer uppskattar. Vi har sedan några år 
tillbaka ett gott renommé, är välkända för vårt sätt att ge företagen valuta för sina ekonomiska 
insatser.  Går du i marknasföringstankar eller vill veta mer, kontakta Kai Johansson på 
Företagsgruppen, kai.johansson@yahoo.se eller telefon 070-6552908.  

/Kai Johansson 
 
 

Rapport från Seniorkommittén 
 

Onsdagsgolfen  
Pandemin har satt sina tydliga spår i årets tävlingsprogram. Av väl kända skäl har vi tvingats ställa in 
våra tävlingar under april och maj månad, totalt 5 tävlingar. Vi fick av myndigheterna och 
Golfförbundet tillstånd att börja tävla den 1 juni. Det innebar att vår första tävling kunde genomföras 
först den 2 juni. 
 

Vi gör nu ett uppehåll under högsäsongen, from midsommarveckan fram till slutet av juli. 
Vi återupptar onsdagsgolfen den 4 augusti och spelar andra halvlek fram till den 22 september. Det 
innebär att årets tävlingsprogram innehåller totalt 11 omgångar (mot planerat 17). Glädjande är att 
restriktionerna nu tillåter kanonstart vilket underlättat för alla inblandade. Positivt är också 
gensvaret för vår nya åldersindelning och det ökande antalet priser till vid varje tävling uppskattats.  
 

Att onsdagsgolfen med sina 24 år på nacken har utvecklat sig som en viktig social funktion inom 
klubben har jag under senaste tiden fått uppleva. Restriktionerna som vi har haft har på ett tydligt 
sätt bevisat detta. Vi hoppas att vi snart är tillbaka till normalläge.  
 

Under de tre första omgångarna av onsdagsgolfen hade vi 112, 116, och 120 deltagare, intresset och 
engagemanget för att delta i tävlingen talar ett tydligt språk, vilket vi hoppas skall fortsätta from den 
4 augusti.  

mailto:kai.johansson@yahoo.se


 
 

Sammanställning Onsdagsgolfen 
De tre första tävlingarna är nu genomförda resultaten av dessa presenteras löpande efter varje 
tävling. Vi presenterat gruppvis vilket innebär, damer 55+, herrar 55+, herrar 70 - 74 och herrar 75+. 
Följ utvecklingen på vår hemsida, medlemmar, seniorer och onsdagsgolfen. 

/Kai Johansson 
 

 

Rapport från Damkommittén 
 

Golfsystrar 
Golfsystrar har spelat varje tisdag i juni. Den 15:e hade vi återigen en AfterGolf. Eftersom vädret var 
gynnsamt kunde vi sitta ute. Härligt! Nu gör vi ett uppehåll under juli och startar igen i augusti. Vi 
sätter upp anmälningslappar i slutet av juli. 
 

/Christina af Ugglas och Liz Husberg 
 
 
 
Golfhälsningar från 
Anders Fors 
Klubbkommittén 

 

 

 


